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Az országos mérésekkel kapcsolatos 
jogszabályok

• A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
• A szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) 

Korm. rendelet
• A Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról 

szóló 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet
• A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési 

intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI 
rendelet 79§- 80§

• A 2021/2022. tanév rendjéről szóló 20/2021. (VI.8.) EMMI rendelet 
11§(1)-(8) intézményi adatszolgáltatás



20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet
a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról                                       

letöltés: https://njt.hu/jogszabaly/2012-20-20-5H   2022.03.15.

79. § (1) Az országos pedagógiai mérések - a tanév rendjéről szóló miniszteri rendeletben 
meghatározottak szerinti - végrehajtásában az iskolák, az iskolák vezetői és pedagógusai 
kötelesek közreműködni.

(2)  Az országos mérések lebonyolítása tanítási napokon, kötelező tanórai foglalkozások 
keretében történik. A mérésben részt vevő pedagógusnak a mérés napján a méréssel 
összefüggő feladatok végrehajtásával eltöltött ideje a neveléssel-oktatással lekötött 
munkaidőben kerül elszámolásra. A mérésen való részvétel vagy távolmaradás elbírálására a 
tanórai foglalkozáson való részvételre és a tanórai foglalkozásokról való távolmaradásra 
vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.

(3) Az országos mérések időpontját, az eljárással kapcsolatos feladatokat, határidőket évente 
a tanév rendjéről szóló miniszteri rendelet tartalmazza. A méréshez szükséges megfelelő 
feltételek biztosítása az iskola fenntartójának és az intézmény igazgatójának a közös 
felelőssége.

(4) Az országos pedagógiai mérések előkészítéséhez az iskolák a hivatal által rendelkezésre 
bocsátott informatikai rendszerben szolgáltatnak adatot a hivatal részére. Az informatikai 
rendszerben szolgáltatott adatok valódiságáért az iskola vezetője felelős.



(5)  Az országos mérések keretében az érintett nevelési-oktatási intézmények elvégzik az adatfelvételt. Az 
adatfelvétel hivatal által meghatározott szabályainak betartásáért és az adatfelvétel során szolgáltatott adatok 
valódiságáért az iskola vezetője a felelős. A hivatal az idegen nyelvi mérés kivételével összegyűjti a méréshez 
alkalmazott feladatlapokat és kérdőíveket, továbbá gondoskodik azok feldolgozásáról. A hivatal előállítja az 
országos mutatókat és az elemzés szempontjából releváns részminták alapstatisztikáit, valamint azokat az 
összevont mutatókat, amelyek alapján az iskola és a fenntartó összehasonlíthatja az iskola teljesítményét az 
országos mutatókkal és a hasonló helyzetű iskolák statisztikai jellemzőivel.

(6) Az Nkt. 80. § (1) bekezdése szerinti  (következő dia)

a) 6. évfolyamos mérésben a 2. § (2) bekezdése szerinti  nyelvi előkészítő évfolyammal szervezett nevelés-
oktatás évfolyamának nyolc évfolyamos gimnázium esetében 5/NY elnevezésű nyelvi előkészítő évfolyamot vagy  
a nemzetiségi nevelés-oktatást folytató középiskola nemzetiségi előkészítő évfolyamának nyolc évfolyamos 
gimnázium esetén 5/N elnevezésű nemzetiségi előkészítő évfolyamot elvégzett tanulók az 5. évfolyamon,

b) a 8. évfolyamos mérésben a 2. § (2) bekezdése szerinti 5/NY, 7/NY elnevezésű nyelvi előkészítő évfolyamot 
vagy 5/N, 7/N elnevezésű nemzetiségi előkészítő évfolyamot elvégzett tanulók a 7. évfolyamon,

c) 10. évfolyamos mérésben a 2. § (2) bekezdése szerinti 5/NY, 7/NY, 9/NY vagy 9Kny elnevezésű nyelvi 
előkészítő évfolyamot, az 5/N, 7/N, 9/N elnevezésű nemzetiségi előkészítő évfolyamot vagy az Arany János 
Tehetséggondozó Program 9/AJTP és az Arany János Kollégiumi Program 9/AJKP előkészítő évfolyamot elvégzett 
tanulók a 9. évfolyamon,

d) vesznek részt.



80. § (1)  Az oktatásért felelős miniszter az országos mérési feladatok 
keretében gondoskodik a nevelési-oktatási intézményekben folyó pedagógiai 
tevékenység méréséről, értékeléséről. Az alapkészségek, képességek 
országos mérésének minden tanévben ki kell terjednie a köznevelés 
hatodik, nyolcadik és tizedik évfolyamán a nappali rendszerű iskolai oktatás 
munkarendje szerinti tanuló esetében a szövegértési, a matematikai és a 
természettudományos eszköztudás fejlődésének vizsgálatára. Az iskola 
vezetője, a tanuló és a pedagógus – jogszabályban meghatározottak szerint 
– részt vesz az országos mérés, értékelés feladatainak végrehajtásában.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény ( Nkt.) 
letöltés: https://njt.hu/jogszabaly/2011-190-00-00  2022.03.15.



Kinek kell részt vennie a 10. évfolyamos természettudományi mérésben?

A szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II.7.) Korm. rendelet 181/A. §
szerint:

„A szakképző intézmény tizedik évfolyamán a tanuló szövegértési és matematikai eszköztudás fejlődését az 
Nkt. szerint kell mérni és értékelni.”

A fentiek szerint, azon tanulók vesznek részt a 10. évfolyamos 
természettudományi mérésben, akik a köznevelésről szóló törvény szerinti 
képzésben (azaz gimnáziumi, szakgimnáziumi, szakiskolai, készségfejlesztő 
iskolai nevelés-oktatásban) vesznek részt.

Azon tanulók, akik a szakképzési törvény szerinti képzésben (azaz technikumi 
vagy szakképző iskolai képzésben) vesznek részt, a természettudományi 
mérésben nem vesznek részt.



Kinek kell részt venni a nyelvi mérésekben?

Idegen nyelvi mérésben - a célnyelvi mérésben részt vevő tanulók 
kivételével - az iskolák hatodik és nyolcadik évfolyamán az angol 
vagy a német nyelvet első idegen nyelvként tanulók vesznek részt 
(tanév rendje 11.§ (1) c)).

A célnyelvi mérésre a két tanítási nyelvű nevelést-oktatást folytató 
általános iskolák hatodik és nyolcadik évfolyamos tanulói körében 
kerül sor (EMMI rendelet 135. § (1), tanév rendje 11.§ (1) b)).



20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet
80. § (1) A hivatal minden fenntartónak megküldi az országos mérések eredményeit.

(2)  A hivatal felhívja az iskola fenntartójának figyelmét, hogy az általa fenntartott iskolában intézkedési terv elkészítését kell 
kezdeményeznie, ha az adott évben elvégzett mérések központilag feldolgozott eredményei alapján a felmért évfolyamok 
vonatkozásában az iskola bármely feladatellátási helyére és bármely képzési típusára vonatkozóan

a) a 6. évfolyamon a tanulók legalább fele szövegértésből és legalább fele matematikából nem érte el a 2. képességszintet,   
b) a 8. évfolyamon a tanulók legalább fele szövegértésből és legalább fele matematikából nem érte el a 3. képességszintet,   
c) a 10. évfolyamon a tanulók legalább fele szövegértésből és legalább fele matematikából nem érte el a 3. képességszintet.

(3) Az iskola a felhívástól számított három hónapon belül megküldi az intézkedési tervét a fenntartónak.

(4) A hivatal felhívja az iskola fenntartóját arra, hogy készítsen intézkedési tervet és nyújtsa be jóváhagyásra, ha a (2) 
bekezdésben meghatározott felhívást követő harmadik évben elvégzett mérés eredményei alapján az adott feladatellátási 
helyen, az adott évfolyamon és képzési típusban a (2) bekezdésben meghatározott feltételek továbbra is fennállnak.

(5) A fenntartó a felhívástól számított három hónapon belül megküldi az intézkedési tervet a hivatalnak. Az intézkedési terv 
a hivatal jóváhagyásával válik érvényessé. A hivatal szakmai ellenőrzés keretében vizsgálja az intézkedési tervben foglaltak 
végrehajtását.

(6) A képességszinteket az adott tanévben az országos mérési feladatok keretében felmért tanulók teljesítményértékei alapján 
kell meghatározni pedagógiai, méréselméleti és statisztikai számítások alapján.

(7) A képességszinteket a tanév rendjéről szóló miniszteri rendelet - évente, az országos mérések lebonyolítása évének 
megjelölésével együtt - tartalmazza.

(8) Az országos pedagógiai mérések 6., 8. és 10. évfolyamra vonatkozó tartalmi keretét a 3. melléklet tartalmazza.



A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény ( 
Nkt.) 

letöltés: https://njt.hu/jogszabaly/2011-190-00-00  2022.03.15

80§ (2) Az országos mérés, értékelés összesített és intézményekre vonatkozó eredményét az 
oktatásért felelős miniszter által vezetett minisztérium honlapján közzé kell tenni, és a mérés, 
értékelés során szerzett intézményi szintű adatokat a további feldolgozhatóság céljából 
hozzáférhetővé kell tenni.

(3)  Az országos méréshez, értékeléshez központilag elkészített, mérési azonosítóval ellátott 
dokumentum alkalmazható, amelyen nem szerepelhet olyan adat, amelyből a kitöltő tanuló 
azonosítható. A tanulói teljesítmény mérése, értékelése céljából az országos mérés, értékelés során 
keletkezett, a tanulók teljesítményének értékelésével kapcsolatos adatok feldolgozhatók, és e célból a 
mérési azonosítóval ellátott dokumentumok átadhatók a hivatal részére. A hivatal az átadott adatokat 
az Onytv. szerint, az annak 1. mellékletVI. alcímében meghatározott informatikai rendszerben kezeli.

(4) Az átadott dokumentumhoz személyazonosításra alkalmatlan módon a hivatalban kapcsolni lehet 
az önkéntes adatszolgáltatás útján gyűjtött, a tanuló szociális helyzetére, a tanulási és életviteli 
szokásaira, a szülők iskolázottságára, foglalkozására vonatkozó adatokat. A keletkezett adatokat az 
intézmény nem ismerheti meg.



(5) A mérési rendszerben használt mérési azonosítóval a hivatal egyéni szinten, de 
személyazonosításra alkalmatlan módon, a köznevelési és felsőoktatási intézmények 
hatékonyságának elemzése céljából közvetlenül összekapcsolhatja a tanuló mérési, illetve 
egyéb iskolai, érettségi, középfokú és felsőoktatási felvételi teljesítményére, eredményére, 
valamint egyéb, a köznevelési és felsőoktatási továbbhaladására vonatkozó, általa 
nyilvántartott adatokat.

(6) Az (1) bekezdés alapján lefolytatott országos mérések, értékelések során az érintett 
tanulónál minden esetben azt a mérési azonosítót kell alkalmazni, amelyet az általa első 
alkalommal kitöltött dokumentumon alkalmaztak.

(7) A személyazonosításra alkalmas módon tárolt adatok csak az iskolán belül 
használhatók fel, a tanuló fejlődésének figyelemmel kísérése, a fejlődéshez szükséges 
pedagógiai intézkedések kidolgozása és megvalósítása céljából. A személyazonosításra 
alkalmas módon tárolt, a tanuló fejlődésének figyelemmel kísérésére vonatkozó adatok a 
szülő egyetértésével átadhatók a pedagógiai szakszolgálat részére a tanuló fejlődésének 
megállapításával kapcsolatos eljárásban történő felhasználás céljára.

(8) A hivatal az országos mérésnek, értékelésnek a tanulóra vonatkozó feldolgozott 
adatait a honlapján az érintett tanuló és szülője részére hozzáférhetővé teszi.



20/2021. (VI. 8.) EMMI rendelet a 2021/2022. tanév rendjéről 
letöltés: https://njt.hu/jogszabaly/2021-20-20-5H 2022.03.15.

11. § (1) A tanév során az alábbi három országos mérési program lebonyolítására kerül sor:

a) az Nkt. 80. § (1) bekezdésében meghatározott, a tanulók szövegértési, matematikai és 
természettudományi kompetenciáit vizsgáló mérés a 6., a 8. és a 10. évfolyamon, a miniszteri rendelet 
79. § (6) bekezdésének figyelembevételével;

b) a miniszteri rendelet 135. §-a alapján a két tanítási nyelvű nevelést-oktatást folytató általános 
iskolában a célnyelvi mérés, amely a hatodik évfolyamon a Közös Európai Referenciakeret (a 
továbbiakban: KER) szerinti A2 szintű, a nyolcadik évfolyamon a KER szerinti B1 szintű nyelvtudást méri;

c) a b) pontban foglalt iskolák célnyelvi mérésben részt vevő tanulóinak kivételével az angol vagy a német 
nyelvet első idegen nyelvként tanulók körében az idegen nyelvi mérés, amely a hatodik évfolyamon a 
KER szerinti A1 szintű, a nyolcadik évfolyamon a KER szerinti A2 szintű nyelvtudást méri.

(2) A méréseken az egyes érintett tanulók két mérési napon vesznek részt. A tanuló számára az egyik 
mérési napon az (1) bekezdés a) pontjában szereplő mérések közül a szövegértés és a matematika 
mérést, a másik mérési napon a természettudományi mérést ,és ( nyelvi mérést)és az adott tanulóra 
vonatkozó, az (1) bekezdés b) vagy c) pontja szerinti mérést kell a Hivatal által meghatározott eljárásrend 
szerint lebonyolítani.

(A szakképző intézmény tizedik évfolyamán a tanuló szövegértési és matematikai eszköztudás fejlődését 
az Nkt.szerint kell mérni és értékelni (Szkr. 181/A. §).)



(3) A méréseket az iskoláknak a Hivatal által meghatározott ütemezés szerint,

a) a 6. évfolyamon 2022. május 18-31.,b) a 8. évfolyamon 2022. május 4-17., c) a 10. évfolyamon 2022. 
április 20. - május 3.közötti időszakban kell lebonyolítaniuk. Az adott tanuló számára a két mérési nap 
sorrendje nem kötött, azt - a helyi sajátosságoknak megfelelően - az intézmény vezetője határozza meg. 
(Évfolyamonként egy-egy mérési időszak (10 munkanap) áll rendelkezésre a jogszabály alapján az 
intézmények számára a mérések lefolytatására. Ez alatt az évfolyam minden tanulójának részt kell 
vennie a számára előírt méréseken)

(4) A méréseket a Hivatal által elkészített - és informatikai rendszerének közvetítésével az iskolák 
számára elérhetővé tett - digitális mérőeszközök alkalmazásával kell lebonyolítani.

(5) Az (1) bekezdésben meghatározott mérések előkészítéséhez szükséges, a Hivatal által 
meghatározott adatokat az iskolák a Hivatal részére 2022. március 11-ig küldik meg, a Hivatal által 
meghatározott módon.

(6) Azok az iskolák, amelyekben a matematika tantárgyat az adott nemzetiség nyelvén oktatják, az (5) 
bekezdésben szereplő adatszolgáltatás során egyénenként jelzik, hogy melyek azok a tanulók, akik 
számára a matematika mérőeszközt a Hivatal a nemzetiség nyelvén biztosítsa. Ezek a tanulók a 
matematika mérést a nemzetiség nyelvén teljesítik.

20/2021. (VI. 8.) EMMI rendelet a 2021/2022. tanév 
rendjéről 
letöltés: https://njt.hu/jogszabaly/2021-20-20-5H 2022.03.15.



20/2021. (VI. 8.) EMMI rendelet a 2021/2022. tanév rendjéről 
letöltés: https://njt.hu/jogszabaly/2021-20-20-5H 2022.03.15.

(7) A Hivatal a mérési eredmények alapján az (1) bekezdésben szereplő mérésekről

a) 2023. február 28-ig intézményi és fenntartói szintű elemzéseket készít, és azokat a 
honlapján nyilvánosságra hozza;

b) 2023. február 28-ig tanulói szintű elemzéseket készít, és azokat a honlapján az Nkt. 80. §
(3) bekezdésében szereplő mérési azonosító felhasználásával honlapján hozzáférhetővé 
teszi;

c) 2023. március 31-ig országos elemzést készít, és megküldi az oktatásért felelős 
miniszternek.

(8) A Hivatal az (1) bekezdés b) és c) pontjában meghatározott mérések intézményi szintű, 
az adott nyelvi szint teljesítéséről szóló összesített adatait 2022. június 30-ig a honlapján 
nyilvánosságra hozza.



A Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és 
alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI. 4.) Korm. Rendelet

Letöltés: https://njt.hu/jogszabaly/2012-110-20-22 2022.03.15.

9§(2) Azokon a tanítási napokon, amikor a tanuló 
a tanév rendjében meghatározott mérési feladatok 
végrehajtásában vesz részt, más tanórai 
foglalkozáson való részvételre a művészeti és a 
testnevelési órák kivételével nem kötelezhető.



A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény ( Nkt.) 
letöltés: https://njt.hu/jogszabaly/2011-190-00-00  2022.03.15.

4. § 25. pontjában meghatározottak:  szerint sajátos nevelési igényű (a továbbiakban: SNI) gyermek, 
tanuló: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői 
véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi (látási, hallási),értelmi vagy beszédfogyatékos, több 
fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy 
egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd.

A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX törvény ( Szkt.) 7. § 5. pontjában meghatározottak szerint sajátos nevelési 
igényű vagy fogyatékkal élő személy: az a tanuló, illetve képzésben részt vevő személy, aki az Nkt. szerinti 
szakértői bizottság vagy rehabilitációs hatóság szakvéleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi –látási, hallási –, 
értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, 
autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral – súlyos tanulási, figyelem-, vagy magatartás-
szabályozási zavarral – küzd.

Az Nkt. 4. § 3. pontjában és az Szkt. 7. § 1. pontjában meghatározottak szerinti beilleszkedési, tanulási, 
magatartási nehézséggel küzdő (a továbbiakban: BTMN) gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot 
igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján az életkorához 
viszonyítottan jelentősen alulteljesít, társas kapcsolati problémákkal, tanulási, magatartásszabályozási 
hiányosságokkal küzd, közösségbe való beilleszkedése, továbbá személyiségfejlődése nehezített vagy 
sajátos tendenciákat mutat, de nem minősül sajátos nevelési igényűnek



56. § (1)  A sajátos nevelési igényű tanulót, ha egyéni adottsága, 
fejlettsége szükségessé teszi, a szakértői bizottság szakértői véleménye 
alapján az igazgató mentesíti

a) az érdemjegyekkel és osztályzatokkal történő értékelés és minősítés 
alól, és ehelyett szöveges értékelés és minősítés alkalmazását írja elő,

b)egyes tantárgyakból, tantárgyrészekből az értékelés és a minősítés alól.

56/A. § A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő 
gyermekek, tanulók a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján 
fejlesztő pedagógiai ellátásban és az e törvényben, továbbá 
jogszabályban meghatározott kedvezményekben részesülnek.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény ( Nkt.) 
letöltés: https://njt.hu/jogszabaly/2011-190-00-00  2022.03.15.
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10. Melléklet (táblázatos formában SNI, BTMN típusra)

A mérés során – különböző feltételek mellett – alkalmazható mentességek:

- mentesség a részvétel alól, azaz a tanulónak az adott mérésben nem kell részt 
vennie,

- az idegen nyelvi és a célnyelvi mérés esetében valamely mérési rész alóli 
mentesség. Ebben az esetben a tanuló a számára teljesítendő mérési részből két 
feladatsort kap, azaz a mérés időtartama ezen tanulók esetében sem változik.

- az idegen nyelvi és a célnyelvi mérés esetében időhosszabbítás, amely ezen 
mérések lebonyolítása során úgy valósul meg, hogy a tanuló kevesebb feladatot 
tartalmazó, rövidített tesztet kap, azaz a mérés időtartama ezen tanulók esetében 
sem változik. 
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